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komitetas iš arčiau

Kas yra organizuota
pilietinė
visuomenė?

EESRK skiriasi nuo kitų ES institucijų. Tai – unikalus konsultacijų, dialogo ir konsensuso paieškų
forumas, kuriame dalyvauja įvairių organizuotos pilietinės visuomenės sektorių atstovai,
įskaitant darbdavius, profesines sąjungas ir tokias grupes kaip profesines ir bendruomenines
asociacijas, jaunimo, moterų teisių, vartotojų
teisių, aplinkosaugos ir kitas organizacijas.

Organizuota pilietinė visuomenė – tai visos
vietos, nacionalinio ar Europos lygmens grupės ir organizacijos, kurių veikla grindžiama jų
narių tarpusavio bendradarbiavimu. Šios grupės ir organizacijos dažnai būna sprendimus
priimančiųjų ir piliečių tarpininkės, jos suteikia
žmonėms galimybę aktyviai prisidėti prie savo
gyvenimo sąlygų gerinimo.

EESRK visada buvo neatsiejama ES dalis. Komitetas įsteigtas 1957 m. Romos sutartimi, kad
patartų ES sprendimus priimančioms institucijoms ir suteiktų paprastiems europiečiams
galimybę daryti įtaką Europos raidai.
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EESRK
misija

EESRK nariai –
institucijos pamatas

EESRK tikslas – padėti užtikrinti, kad ES politika
ir teisėkūra būtų demokratiškesnė, efektyviau ir
tikriau tenkintų ES piliečių poreikius.

Komitetas veikia Briuselyje, jis turi 350 narių,
atstovaujančių 28 ES valstybėms narėms. Nariai – įvairių visuomenės grupių ir profesijų
atstovai, turintys daug žinių ir patirties. Juos į
Komitetą penkerių metų kadencijai valstybių
narių pasiūlymu paskiria Taryba, tačiau EESRK
jie dirba nepriklausomai ir gina visų ES piliečių
interesus. Nariai Briuselyje būna ne visą laiką:
dauguma toliau dirba savo valstybėse, taigi jie
nepraranda ryšio su savo bendrapiliečiais.

Komitetas turi tris svarbiausias užduotis:
• konsultuoti Europos Parlamentą, Tarybą ir Europos Komisiją;
• užtikrinti, kad Briuselyje būtų išgirstas pilietinės
visuomenės organizacijų balsas, ir geriau informuoti šias organizacijas apie ES teisės aktų
poveikį ES piliečiams;
• remti ir stiprinti organizuotą pilietinę visuomenę Europos Sąjungoje ir už jos ribų.
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Kaip
veikia EESRK
Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija, prieš
priimdami naujus teisės aktus įvairiose srityse,
yra teisiškai įpareigoti konsultuotis su EESRK.
Komitetas nagrinėja šiuos teisės aktų projektus ir bendru savo narių sutarimu priima dėl jų
nuomones.
Be to, įvairiomis temomis, kurios, Komiteto
narių nuomone, yra svarbios ES piliečiams,
EESRK priima nuomones savo iniciatyva. Kai
ES teisės aktų leidėjai nori sužinoti pilietinės
visuomenės požiūrį į tam tikrą problemą, jie
kreipiasi į Komitetą, kad šis parengtų tiriamąją nuomonę. EESRK taip pat skelbia informacinius pranešimus aktualiomis temomis. Gerai
apsvarstęs kiekvieną projektą EESRK plėtoja
idėjas, kurios atitinka pilietinės visuomenės reikalavimus. Komitetas taip pat rengia poveikio
vertinimus, kurių paskirtis – stebėti, koks yra ES
teisės aktų poveikis.
EESRK sudaro trys grupės: Darbdavių (I grupė),
Darbuotojų (II grupė) ir Europos įvairovės grupė (III grupė). Komitetas siekia rasti bendrą šių
grupių sutarimą, kad EESRK nuomonės atspindėtų realius ES piliečių ekonominius ir socialinius interesus.
• Darbdavių grupė (I grupė)
• Darbuotojų grupė (II grupė)
• Europos įvairovės grupė (III grupė)

EESRK veikia šeši skyriai, kurių veikla susijusi su skirtingomis ES kompetencijos sritimis,
pavyzdžiui, ekonomika, socialiniais reikalais,
transportu, aplinkosauga, vidaus rinka, išorės
santykiais. Nariai priklauso vienam ar daugiau
šių skyrių, priklausomai nuo savo profesinės
srities:
• Ekonominės ir pinigų sąjungos,
ekonominės ir socialinės sanglaudos
(ECO) skyrius
• Bendrosios rinkos, gamybos ir vartojimo
(INT) skyrius
• Transporto, energetikos, infrastruktūros
ir informacinės visuomenės (TEN) skyrius
• Užimtumo, socialinių reikalų ir pilietybės
(SOC) skyrius
• Žemės ūkio, kaimo plėtros ir aplinkos
(NAT) skyrius
• Išorės santykių (REX) skyrius

Šiuose skyriuose nariai atlieka parengiamąjį
darbą rengdami nuomones dėl pasiūlymų priimti ES teisės aktus. Visi šio proceso dalyviai turi
ieškoti bendros pozicijos – konsensuso. Todėl
EESRK ir yra išskirtinis, nes visų visuomenės atstovų interesus jis stengiasi apginti laikydamasis kompromiso ir savitarpio pagarbos principų.
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EESRK taip pat turi Pramonės permainų konsultacinę komisiją (CCMI*), kuri padeda ES
pramonei prognozuoti globalizacijos poveikį ir
prie jo prisitaikyti.

• Bendrosios rinkos observatorija (BRO)
• Tvaraus vystymosi observatorija (TVO)
• Darbo rinkos observatorija (DRO)

• Pramonės permainų konsultacinė
komisija (CCMI*)
EESRK nuomonės aptariamos ir priimamos
paprasta dauguma plenarinėse sesijose, kurios Briuselyje organizuojamos devynis kartus
per metus. Nuomonės perduodamos ES teisės
aktų leidėjams Parlamente ir Taryboje ir, rekomenduodamos šioms institucijoms pakeisti
savo poziciją, prisideda prie teisėkūros proceso.
EESRK įsteigė tris specializuotas observatorijas: bendrosios rinkos, darbo rinkos ir tvaraus vystymosi, taip pat grupę, skirtą paramai
Europos semestrui koordinuoti – ekonomikos ir fiskalinės politikos koordinavimo ciklui ES
viduje – ir atsižvelgti į Europos pilietinės visuomenės pasiūlymus dėl ekonomikos augimo ir
užimtumo.

• Europos semestro grupė (ESG)
Kas dvejus su puse metų EESRK nariai renka
savo pirmininką ir du jo pavaduotojus,
atsakingus už komunikaciją ir biudžetą. Šiuo
metu pirmininko pareigas eina Luca Jahier (Europos įvairovės grupė) iš Italijos, o grupės pirmininko pavaduotojai yra Isabel Caño Aguilar
(Darbuotojų grupė) iš Ispanijos ir Milena Angelova (Darbdavių grupė) iš Bulgarijos.

*

CCMI – tik prancūzų kalboje vartojama Commission consultative des
mutations industrielles santrumpa.

EESRK
pirmininkas
2018 m. balandžio 18 d. Luca Jahier
(Europos įvairovės grupė) iš Italijos tapo
32-uoju EESRK pirmininku. Eidamas šias
pareigas jis sieks sukurti tvaresnę, demokratiškesnę ir kultūriškai įtraukesnę Europos
ateitį, ypač kitai Europos piliečių kartai, kad jie
galėtų gyventi labiau socialiniu ir ekonominiu
požiūriu klestinčioje visuomenėje.
www.eesc.europa.eu/president
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„Šiandien mums reikalingas
„rEUnaissance“ – Europos
pažangos ir tvaraus augimo
darbotvarkė, įtvirtinta bendroje
kultūros erdvėje ir stiprinanti
mūsų atviras demokratines
visuomenes.“
Luca Jahier, EESRK pirmininkas

EESRK nuomonėse
apžvelgiamos
įvairiausios temos

Jaunieji
europiečiai

Kad padėtų pagerinti ES piliečių gyvenimo
sąlygas, per beveik 60 savo gyvavimo
metų EESRK priėmė tūkstančius nuomonių.
Pavyzdžiui, dėl ES vartotojų apsaugos nuo
pavojingų ir reikalavimų neatitinkančių
produktų, lygių teisių visiems (ypač
pažeidžiamiausiems) ES piliečiams, dėl
geros praktikos skatinimo aplinkosaugos
ir energetikos srityse, siekiant propaguoti
demokratijos principus, laisvę ir žmogaus
teises visame pasaulyje.

Darbas su jaunimu (www.eesc.europa.eu/lt/
tags/jaunimas) tapo vienu didžiausių EESRK
prioritetų. Esama konkrečių iniciatyvų:

Su šiomis nuomonėmis galite susipažinti
www.eesc.europa.eu/lt/our-work

• EESRK nariai nuolat lankosi savo šalių mokyklose ir universitetuose, kur pasakoja apie ES
darbą ir išklauso jaunimą.

• „Tavo Europa, tavo balsas!“ diskusija su mokiniais iš visų ES valstybių narių ir šalių kandidačių: www.eesc.europa.eu/yeys2018
• „R EU Ready?“ yra internetinis mokomasis žaidimas ir Android bei iOS taikomoji programa
supažindina jaunuosius europiečius su EESRK
veikla: www.eesc.europa.eu/R-EU-READY
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Iššūkiai Europai ir EESRK

„Europos Sąjungai būtina parodyti, kad ji sugeba pripažinti
ir priimti pokyčius kaip galimybę; perėjimas prie ketvirtosios
pramonės revoliucijos, žiedinės ir mažo anglies dioksido
kiekio technologijų ekonomikos ir naujų darbo ir visuomenės
modelių yra mūsų jaunosios kartos ateitis. Turime
bendradarbiauti su jaunimu, kad būtų rasta tinkama socialinė
ir ekonomikos struktūra.“
Luca Jahier, EESRK pirmininkas

„Mūsų šaknys yra kiekvienoje profesinėje sąjungoje, verslo ar piliečių
organizacijoje, padedančioje kurti Europą kiekvieną dieną.
Mūsų pagrindinis tikslas – šį konkretų socialinį ir ekonominį
gyvenimą kuo labiau priartinti prie Europos institucijų, kartu
viešinant mūsų darbą siekiant pagerinti europiečių gyvenimą.
Suteikdami žodį darbuotojams, darbdaviams ir ūkininkams,
vartotojams atstovaujančioms organizacijoms ir neįgaliųjų
teisėms, į politines diskusijas įtraukiame kasdienio gyvenimo
aspektą, nes EESRK remia iniciatyvas, kuriomis reaguojama į
kasdienius piliečių poreikius ir užtikrinamas jų matomumas.“
Isabel Caño Aguilar, EESRK pirmininko pavaduotoja

„EESRK turi unikalų potencialą siūlyti subalansuotas idėjas,
kaip padidinti Europos ekonomikos konkurencingumą, taip
sustiprinant ekonomikos augimą ir tvarų darbo vietų kūrimą,
ir skatinti šių priemonių įgyvendinimą ir atsakomybę už jas,
visiems organizuotos pilietinės visuomenės suinteresuotiesiems
subjektams padedant ir aktyviai dalyvaujant. EESRK kaip
Europos socialinių partnerių ir Europos piliečių balsas yra
nepakeičiama platforma užtikrinti daugiau Europos kiekvieno
žmogaus gyvenime.“
Milena Angelova, EESRK pirmininko pavaduotoja
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EESRK gali daug
EESRK nuomonės turi realų poveikį ES politikai. Europos Komisijos ataskaitos rodo, kokiu mastu atsižvelgiama į EESRK nuomonių
pastabas svarbiausiose teisėkūros srityse. ES
pirmininkaujančios šalys ir valstybės narės ne
kartą dėkojo EESRK už jo atliekamą darbą, o
daugelis pilietinės visuomenės organizacijų
pripažįsta, kad Komitetas tikrai dirba jų labui.
Kiekvienais metais EESRK Briuselyje ir ES valstybėse narėse organizuoja per 340 posėdžių
ir 24 kalbomis paskelbia apie 150 nuomonių.
Norėdamas maksimaliai išnaudoti sinergiją,
EESRK daugeliu išteklių dalijasi su kitais ES
organais, pavyzdžiui, su Regionų komitetu –
abu komitetai įsikūrę viename pastate.
EESRK gali pasigirti nemažais laimėjimais,
pasiektais per daugelį metų. Jis yra priemonių, skirtų padėti imigrantams integruotis į
Europos visuomenę, iniciatorius. Jau 20 metų
EESRK organizuoja kasmetinę Europos vartotojų dieną. Komitetas labai aktyviai dalyvauja
2018 m. Europos kultūros paveldo metų renginiuose ir nuolat svarsto apie kultūros kaip
labai svarbaus taikos ir stabilumo garanto
vaidmenį. Komitetas toliau stengiasi, kad ES
nepamirštų jaunimo nedarbo ir skurdo, taip
pat augimo ir verslumo. EESRK siekia didesnio
moterų vaidmens darbo vietoje pripažinimo,
nori, kad būtų koordinuojama ES energetikos

politika, mano, jog būtina užtikrinti apsirūpinimą maistu ir mažinti išmetamo maisto kiekius, taip pat ragina ES pačiai aktyviai įsitraukti į pasaulinius taikdariškus procesus – sąrašą
būtų galima tęsti be galo.

EESRK vizija
EESRK aktyviai skatina dalyvaujamąją demokratiją, siekdamas, kad Europoje ji papildytų
parlamentinę demokratiją. EESRK visuomenės vizija – visuomenė, kuriai savas ir aktyvus
yra kiekvienas jos narys. Tai reiškia, kad piliečiai turi galimybę tarti žodį dėl savo ir savo
vaikų ateities. Tai reiškia, kad jauni žmonės
gali tikėtis darbo ir oraus gyvenimo, tai taip
pat reiškia, kad žmonės jaučiasi galintys kažką pakeisti, visi vienodai gerbiami ir vienodai
saugūs ir apsaugoti.
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Koja kojon su
naujovėmis
Jeigu norime išnaudoti visas dialogo su ES
piliečiais galimybes, turime naudotis naujausiomis komunikacijos technologijomis. Norėdamas pasiekti kuo didesnę auditoriją, ypač
jaunimą, EESRK tai noriai daro per socialinius
tinklus, pavyzdžiui, Facebook, Twitter, YouTube ir LinkedIn, taip pat naudojami tinklaraščiai
ir vaizdo priemonės. Daugiau sužinosite apsilankę EESRK svetainėje.
Norime, kad Europos piliečiai mus lengvai surastų ir su mumis susisiektų.
EESRK interneto svetainė:
www.eesc.europa.eu
EESRK pirmininko interneto svetainė:
www.eesc.europa.eu/president
Facebook: www.eesc.europa.eu/facebook
Twitter: www.eesc.europa.eu/twitter
YouTube: www.eesc.europa.eu/youtube
LinkedIn: www.linkedin.com/company/
european-economic-and-social-committee
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